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Hong Kong är en pärla, Pearl of the 
Orient hette staden tidigare, nu heter 
den Asia´s World City, oavsett benäm-
ning så är vi många som tycker denna 
plats på jorden är smått fantastisk.

Fantastiskt är ju också vårt hemland 
Sverige som har så mycket klokskap och 
innovation att bidra med inom miljö-
området och rättvisa arbetsvillkor, spe-
ciellt utanför Sveriges gränser.

I detta nummer har vi intervjuat tre 
personer som håller på med olika saker 
som är väldigt spännande på olika sätt. 
Tänk att man kan utvinna metaller ur 
gruvhögar som i stort sett avfärdats som 
rena skräphögar sedan årtionden tillba-
ka. Tänk att ett av våra stolta storföre-
tag H&M går i bräschen för nya sätt att 
framställa mode, att de ligger i framkan-
ten för hållbarhetstrenden och utöver 
påtryckningar hos sina leverantörer. El-
ler Lidia som arbetar för en organisation 
som hjälper migrant domestic workers  
med rätten till sunda arbetsvillkor utan 
oseriösa lånehajar och människohand-
lare. På miljösidan finns det mycket 
att förbättra i Hong Kong och det dug-
gar tätt med bra svenska initiativ som 
SwedChams ”plastic waste” och eicós 
utbildning i skolorna samt försöken att 
få myndigheterna att förbjuda giftig må-
larfärg m m.

Dessutom planeras det en massa 
trevliga aktiviteter i svenskkolonin så här 
inför sommaren. Missa inte den storar-
tade satsningen på PMQs utomhustorg 
den 8 juni då det blir spelemän från Da-
larna, kubbspel, fiskdamm, dans kring 
midsommarstången och inte minst 
svensk mat och dryck. Det kommer ock-
så en mässa 19-21 augusti där du kan 
vara med och prova på ”Try Swedish”. 
SWEA har fyllt 30 år och firat det med 

en storslagen 80-talsfest där både ABBA, 
Björn Borg m fl närvarade. 

Åt det mer allvarliga hållet så vill jag 
också påminna om riksdagsvalet den 9 
september. Är du utlandsskriven så får 
du ditt röstkort i posten och det kan du 
ta med dig tillsammans med ditt pass 
och rösta på generalkonsulatet under ett 
antal olika datum i slutet av augusti. Ut-
landssvenskarna har en låg röstprocent 
så jag hoppas att du bidrar till att få upp 
den procenten i detta val som av flera 
skäl känns väldigt avgörande för framti-
den i Sverige. 

Juninumret av Bulletinen innehåller 
också en sommarhälsning från en kär 
Hong Kong-vän och det är Madeleine 
Onne som ju flyttade till Houston förra 
sommaren efter 8 år i Hong Kong. Nu 
är hon och familjen på väg igen, denna 
gång till Helsingfors så närheten till fa-
milj och vänner blir betydligt enklare. 

Vi på Bulletinen önskar alla läsare en 
härlig sommar!
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Om Bulletinen
Sedan starten 1981 fungerar Bulletinen som forum för aktivi-
teter och händelser i svenskkolonin. Bulletinen drivs helt ide-
ellt, utkommer med 6 nummer per år, och distribueras gratis 
till dem som anmält sig på Bulletinens hemsida. Adressänd-
ringar anmäls direkt till Bulletinen (via bulletinenhk@gmail.
com). Vill du bidra med textmaterial eller bilder från olika 

evenemang får du gärna höra av dig till någon i redaktionen. 
Material ska vara redaktionen tillhanda senast den 15:e varje  
månad. Skrivet material ska helst vara oformaterade Worddoku-
ment. Skicka gärna med bilder. Bulletinen  sponsras av Sveriges 
generalkonsulat, Svenska handelskammaren, Business Sweden 
och SWEA samt annonsintäkter.

Gillar du Bulletinen?
Du kanske själv vill vara med och 
bidra till innehållet. Gå med i redak-
tionen (vi har superkul) eller hoppa 
in då och då (också roligt).

Skriv ett inlägg, ta bilder, bli kröni-
kör, tipsa om intressanta artiklar. Allt 
är välkommet.

Hör av dig till:  
bulletinenhk@gmail.com

Omslagsbild av Andrea Björsell.

www.bulletinenhongkong.com

Vi som månar om mijön  
i Hong Kong

Weekend: Siem Reap, Kambodja

TA SIG DIT

Vi flög med HK Express från Hong 
Kong. Cathay Pacific flyger också  
direkt och det tar ca 2 ½ timma.  

BÄSTA TIDEN ATT ÅKA

Du kan åka till Siem Reap när som 
helst under året. Åker du mellan okto-
ber-april är det aningen bättre (läs torr-
rare) väder men mer folk. Resten av året 
är vädret lite sämre (läs blötare) men i 
gengäld lite färre turister.

DESTINATIONENS BETYG

ÖVERRASKNING

Den underbara maten! Första gång-
en jag verkligen vågade mig på street 
food. Inte bara street food utan back 
street och dark alley street food. Allt 
lika gott! Från mango med salt, sock-
er och chili till friterade bananer,  räk-
pannkakor och grillade grodor utmed 
vägen. Vi prövade givetvis de obligato-
riska skorpionerna, syrsorna, maskar-
na och tarantellerna – de var bara inte 
lika goda…

BRA ATT VETA

Det finns många fler tempel i Kam-
bodja än de mest kända. Har man lite 
mer tid och tar sig ytterligare norröver 
ligger vid den thailändska gränsen ett 
sällan besökt tempel som heter Preah 
Vihear Temple. Sedan detta tempel 
deklarerades a world heritage site har 
äganderätten bestridits av Thailand. 
Det har funnits en militär närvaro från 
båda länderna men numera är det eta-
blerat att templet hör till Kambodja 
och gränsstämningen är bättre. 

5 SAKER DU INTE FÅR MISSA

• Kroueng – aromatiska grillspett på 
kyckling eller biffkött

• Bor Bor – Kambodjas variant på 
congee –  men så mycket godare!

• Ta Prohm, templet som tagits över 
av träd som slingrar sig runt stenar 
och väggar.

• Angkor Thom - stort område där du 
verkligen känner dig  som Lara Croft. 

• Ta en Tuk-Tuk norrut mot Banteay 
Srei, inte bara därför att det är ett 
imponerande tempel med impone-
rande detaljer, utan vägen dit, genom 
Siem Reaps landsbygd, är fantastisk!

ÄTA

Kambodjas mat är lik Thai- och Viet-
namesiskt mat men aningen milda-
re och kokosmjölk används mindre 
frekvent. Allt handlar om kontraster; 
sött, salt, bittert och surt blandas med 
färska aromatiska örter. Fisk, gris och 
kyckling är smaksatt med kaffir lime, 
citrongräs, vitlök, ingefära, chili, örter 
och fisksås. Ris och nudlar är vanligt, 
en måltid består ofta av flera rätter 
med stora kontraster i smak, textur 
och temperatur. 

BOENDET

Vi bodde på the FCC; Foreign Corre-
spondece Club i centrala Siem Reap. 
Det var helt ok, om än lite slitet. Servi-
cen var utmärkt, likaså maten. 

Ett annat hett tips är Mane Villa-
ge Suites, ett exklusivt, men inte dyrt, 
litet hotell med fantastisk personlig 
service. Bordsserverad supergod fru-
kost och en uppmärksam och trevlig 
personal.

BESVIKELSE

Att vi inte åkte hit för 10 år sedan. Siem 
Reap är väldigt turistigt. Vår lokala gui-
de, som också arbetar som journalist 
för att försörja sin familj, berättade om 
lokalbefolkningens frustration över 
sättet som kineserna turistar på. ”De 
flyger med kinesiska flygbolag, använ-
der kinesiska resebyråer, hotell och ki-
nesiska guider – inget av detta gynnar 
den lokala ekonomin”. 

Sandra Isaksson med familj imponeras, som så många 
andra, av magiska Ankor Wat i Siem Reap.

B BB B B

Bilder: Sandra Isaksson
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P R O F I L E N

Text: Ingrid Reinli  Bild: Andrea Björsell 

Annorlunda vinning  
med återvinning

Hur går det till att återvinna 
gammalt gruvmaterial?
Gruvorna ligger ofta nära vatten, det är 
förstås inte bra om det läcker ut tung-
metaller i vattnet i närliggande floder 
och sjöar.  Genom att gräva fram ”skräp-
materialet” och separera de åtråvärda 
metallerna genom gravitation så kan man 
återvinna upp till 60% av materialet. Man 
kan alltså få ut mer användbart materi-
al av gammalt material som slängts bort 
som skräp för 20 år sen efter att gruvan 
stängts ner. 

Vad används det återvunna materi-
alet till? 
Det material som återvinns kan t ex an-
vändas till att tillverka batterier till elbilar, 
dvs lithiumbatterier. Efterfrågan på lithi-

umbatterier har gått upp kraftigt, därmed 
också priset och den drivande faktorn 
bakom detta är förstås bilindustrin.

Vilka är kunderna som köper åter-
vunnet gruvmaterial?
Kunderna är oftast stålverk och process- 
anläggningsföretag. Dessa säljer sedan 
materialet vidare till underleverantörer i 
bilindustrin och datorindustrin.

Vilka metaller vill man återvinna 
och var finns de? 
Efterfrågade metaller är nickel, kobolt, 
membran och t ex tantal (används till da-
torer, laptops).

Intressant nog finns hela 60–70% av 
världens kobolt i Demokratiska republi-
ken Kongo. Landet präglas av långvarigt 

våld mellan många olika rebellgrupper så 
intresset för utländska företag att etablera 
sig i landet är inte helt okontroversiellt. 
Ett land av intresse i sydostasien är t ex 
Malaysia, där finns intressanta gruvhål 
som lades ner redan på 1980-talet. Även 
Turkiet och Sydafrika är intressanta län-
der. Indonesien har stora tillgångar av 
både nickel och kobolt och kineserna är 
hugade köpare. 

För Sveriges del finns det stora fyn-
digheter av wolfram runt Fagersta i Väst-
manland. Sverige och svenska företag 
har lätt att sälja sina metaller på världs-
marknaden, köparna litar på att det har 
framställts  på ett schysst sätt; med mil-
jöansvar och utan barnarbete m m. De 
flesta nedlagda gruvor är privatägda. Lo-
gistiken för hanteringen är också viktig 
för lönsamheten. Gruvorna behöver ligga 
nära transportvägar så vissa otillgängliga 
områden utgår.

Hur kommer man fram till om det 
lönar sig att återvinna material 
från en viss gruva?
Joakim berättar att hans företag har en 
konsult som åker runt i världen och un-
dersöker tänkbara gruvor i syfte att hitta 

Att återvinna material ur gammalt gruvmaterial har blivit ”big business” i  
takt med att efterfrågan på metaller från bl a Kina stigit kraftigt och ny teknik 
gör det lönsamt. Joakim Björsell jobbar på CellMark Metals i Hong Kong, före-
taget där affärsidén, utöver råvaruhandel, är att utvinna metaller ur material 

som redan processats och avfärdats som oanvändbart en gång i tiden –  
detta material kör man nu en gång till!

Fakta: CellMark
CellMark har cirka 800 anställda och omsatte år 
2017 21 miljarder SEK. Företaget har dotterbolag 
eller försäljningskontor i mer än 40 länder. Omsätt-
ningsmässigt är CellMark det 58:e största företaget 
i Sverige. Företaget är ursprungligen ett handelsbo-
lag. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Fakta Joakim Björsell
Familj: Fru och dotter på 7år.

Tid i Hong Kong: ca 1 år

Det bästa med Hong Kong: Maten, klimatet och 
atmosfären

Det sämsta med Hong Kong: Luften

Gör på fritiden: Aktiviteter med familjen

de som svarar mot kraven. Sedan gör man 
en riskkalkyl och går in i de olika projek-
ten som delfinansiär. Oftast ägs gruvan 
av en privat markägare. Ett 3-partsavtal 
görs upp mellan markägaren, processan-
läggningen och CellMark. Markägaren er-
bjuds en del av vinsten och resten delas 
lika mellan processanläggningen och oss 
själva, berättar Joakim. Processanlägg-
ningsföretaget kan oftast inte genomföra 
arbetet själva då de är beroende av finan-
sieringshjälp.  

I nästa steg förädlar smältverken me-
tallerna till ”koncentrat” och gör tackor 
av materialet som sedan säljs till kunder-
na. 3 ton förädlat material kan genereras 

ut 1000 ton/dag genom en enkel process 
där man skakar och maler ner materialet. 
Tungmetallerna tas därmed bort och ris-
ken att de påverkar vattnet i närheten av 
gruvorna försvinner, på så sätt kan hante-
ringen ses som miljövänlig.
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Text: Måns Olsson  Bild: Sandra Isaksson

Nattsudd på Robinson 
Hola amigos !

Efter ett väldigt starkt fokus på ”mat” un-
der Bulletinens närtidshistoria känner re-
daktionen att det nu är dags att balansera 
ekvationen lite och fokusera på ”dryck”. 
Så vänner – låt oss ta ut segern för världs-
fred i förskott, och fira det kommande 
historiska toppmötet mellan President 
Donald och Chairman of the Workers’ 
Party of Korea Kim, i Singapore, med ädla 
drycker! 

Vi köpte 14 flaskor
Ett gäng svenska huliganer har faktiskt re-
dan gjort detta genom ett rejält nattsudd 
på Robinson Road som gick i tequilans 
tecken. Inte mindre än 14 flaskor tequila 
hade införskaffats. Nu tänker du kanske: 
tequila, nej, fy faan! Gamla suddiga min-
nen från gymnasiet, lumpen och univer-

sitet väcks plötsligt till liv, där 
blandningen tequila, salt 
och citron utan undantag 
resulterade i totalt förstör-
da lördagar, söndagar och 
vilken annan dagen-ef-
ter-dag som helst. Men, te-

quila-konsekvenserna är en 
sanning med modifikation, 

det behöver inte alls resultera i 
en sådan miserabel situation. Vi ska nu på 
ett lite mer sofistikerat sätt ge oss på te-
quilan! Så häng med här, och börja sedan 
uppskatta tequila så som mexikanerna 
brukar dricka den, dvs rent upp och ner 
utan annan kuriosa runtomkring.

Lite historia
Tequila har en lång och rik historia i sitt 
ursprungsland Mexiko, och började fram-
ställas någon gång på 1500-talet, ungefär 
samtidigt som de första spanjorerna kom 
dit. Namnet kommer från att den börja-
de produceras just i området runt dagens 
stad Tequila, i den västra delstaten Jalisco. 

Lite som champagne
Precis som med champagne så är tequi-
la hårt ursprungsreglerat och får således 
enbart kallas för tequila när det produce-
rats i Jalisco och vissa specifika områden i 
omkringliggande delstater. Tequila måste 
även vara framställt av minst 51% blå aga-
ve (ofta felaktigt kallat för en kaktus), och 
det är här huvudvärken i vår ungdoms da-
gar börjar utkristalliseras. Det finns näm-
ligen två typer av tequila:
•  Dålig ”Mixtos” tequila: baserad på 

minst 51% blå agave, men med reste-
rande socker för fermenteringen från 
vanligtvis sockerrör

•  Bra ”100% Agave” tequila: producerad 
med enbart 100% blå agave

Den billiga Tequilan
Mixtos är det du får när du går in på en ge-
nomsnittlig bar med polarna och beställer 
”tequila”, eller lägger beslag på en 1-liters 
flaska för 120  HKD i flygplatsens tax-free 
affär. Fram kommer då ungdomens shot-
glas, saltet och citronen. Denna tequila 
innehåller ofta mängder av smaktillsatser 
och annat för att försöka göra den mindre 
odrickbar. Spelar ingen roll om man be-
ställer in den i marknadsföringsavseende 
dyrare ”Gold”, då det bara är färgämnen 
som tillsatts som förvärrar huvudvärken 
dagen efter.

Den riktiga tequilan
100 % Agave tequila är däremot strängt 
reglerad, inga tillsatser får tillföras, och 
den mörkare färgen och mer balanserade 

smaken som man hittar hos ”Reposado-” 
och ”Añejo-”varianterna kommer uteslu-
tande från en framställningsprocess väl-
digt lik den hos whisky och cognac. Det 
är därför mexikanerna ofta sippar tequila 
ur lite större glas, och det är därför vi nu 
en gång för alla bryter med vår tidigare te-
quila-historia.

Så görs tequilan
Så låt oss ta ett steg tillbaka – vad gör 100 % 
Agave tequila till ett bra substitut för såväl 
whisky som cognac (eller grappa!) för att 
avsluta en ståndsmässig middag? Den blå 
agave-växten tar ca. åtta år att växa till sig 
och måste skördas under en kort tidspe-
riod när den är perfekt mogen för att ha 
rätt halt stärkelse för en lyckad fermente-
ring. Precis som för druvorna till cognac 
så är det en expertis som gått i arv under 
många generationer hur man vårdar och 
skördar plantan, vilket de s.k. ”jimadores” 
gör. Efter att bladen skurits bort så använ-
der man själva kärnstammen, ”piña”, vil-
ken värms upp i stora ugnar för att bryta 
ned de mer komplexa kolhydraterna till 
enklare fruktos, efter vilket den pressas. 

Fermentering och destillering
Agave-juicen fermenteras sedan under 
ett antal dagar (upp till en vecka), vilket 
resulterar i en mäsk med låg alkoholhalt 
(ca. 6–9 %). Därefter är det dags för själva 
destilleringen för att få upp alkoholstyr-
kan och kristallisera själva tequilan. Enligt 
reglerna måste två destillationer genom-
föras för att man ska få kalla det just te-
quila (även om en del producenter verkar 
göra fler destilleringar, precis som vissa 
vodka-tillverkare).

Färdig dryck
Den färdigdestillerade drycken kallas för 
”silver” eller ”blanco” tequila, och kan 

tappas upp på flaska under någon av 
dessa benämningar. En stor del av 100% 
Agave tequila lagras dock på ekfat under 
kortare (reposado) eller längre (añejo) tid, 
och får därigenom en mörkare färg. Sma-
ken på lagrad tequila kan skilja sig mar-
kant åt både som ett resultat av själva lag-

ringstiden, men även beroende på vilken 
sorts ekfat den lagrats på. Många bättre 
producenter använder precis som vissa 
whisky-tillverkare redan använda fat, i 
vilka tidigare lagrats t.ex. vin eller whisky. 
Det sägs att tidigare Jack Daniels-fat så-
ledes fungerar alldeles utmärkt som al-
ternativ hårdvaluta i Mexiko! Dessutom 
bränner vissa tillverkare en del av faten 
för att ge tequilan en svagt rökig smak (ser 
ni likheten med whisky? där vissa destille-
rier på speciellt Islay använder torv för att 
röka kornet). Tabellen här bredvid ger en 
överblick av de olika klassificeringarna av 
100 % Agave tequila.

Håll koll på Agave-procenten
Så, om ni nu ger tequilan en andra chans i 
livet så är förhållningsreglerna super-enk-
la: köp enbart de flaskor som det uttryck-
ligen står 100% Agave på, och om ni vill ha 
något med lite mer karaktär så sikta in er 
på reposado eller añejo! Era gäster kom-
mer bli positivt förvånade.

Så vad hände med nattsuddet?
Vi går rakt på sak! Vinnaren var enligt en 
återigen enhällig jury Jose Cuervo Reser-
va de la Familia, Extra Añejo. På andra och 
tredje plats: Casamigos Reposado och Pa-
tron Añejo. Alla provade sorter, inklusive 
blancos och reposados fick dock betyget 

”väl godkänt”. Om man nu inte passerar 
flygplatsen varje dag, där både märkena 
Patron och 1800 brukar finnas tillgängli-
ga, så är ett tips att bege sig till Hong Kong 
Liquor Store på 91 High Street (Sai Ying 
Pun). De har ett utmärkt sortiment i alla 
olika prisklasser.

Till nästa gång, framåt marsch!
//måns

“En kaja som är full”, sa Bill.
”En fyllekaja”, sa Bull. ”Att sudda på natten”, sa Bill.

”Nattsudd”, sa Bull.

Typ Lagringstid Typ av lagringsfat Nyans

Blanco / silver Ingen, eller mindre än 2 
månader

Ståltankar eller neutral ek Genomskinligt klar

Reposado Minst 2 månader, men 
mindre än ett år

Ekfat upp till max 20,000 
liter

Rosé till ljusgul

Añejo Minst 1 år, men mindre 
än 3 år

Ekfat som rymmer max 
600 liter, även om de fles-
ta lagras på ex-bourbon 
ca. 200 liter fat

Mörkgul till mellanbrun

Extra añejo Minst 3 år, finns ingen 
övre gräns

Ekfat som rymmer max 
600 liter

Mellanbrun till mörkbrun

!
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Text: Ingrid Reinli  Bild: Andrea Björsell

V E R K L I G H E T E N V E R K L I G H E T E N

En rättvis anställning

Det finns ca 1,400 Agencies i Hong Kong 
som erbjuder förmedlingstjänster av 
helpers till privata hushåll. Bland dessa 
finns det många oseriösa förmedlare 
som lurar okunniga kvinnor som söker 
arbete i Hong Kong med allt ifrån oskä-
liga förmedlingskostnader och oskäliga 
lån till ockerränta. Alla Agencies måste 
ha en certifiering av Hong Kongs myn-
digheter samt motsvarande certifiering 
från hemlandet för de arbetssökande 
som de representerar. Myndigheter-
na kräver att första kontraktet som en 
helper skriver med en arbetsgivare i 
Hong Kong måste gå genom en Agency.  

Att byta jobb utan Agency
När hon har fullföljt detta första 2-års-
kontrakt med en arbetsgivare kan hon 
själv söka nästa tjänst utan hjälp av en 
Agency. Om hon bryter ett kontrakt i 
förväg eller om hon blir uppsagd av sin 
arbetsgivare måste hon dock anlita en 
Agency för att hitta en ny tjänst. I denna 
situation är hon återigen utsatt för oseri-
ösa förmedlare och lånehajar. 

Oseriösa Agencies
Det finns Agencies som är så oseriösa 
att de sätter i system att placera helpers 
som inte matchar en arbetsgivares krav 
och förväntningar så att de sannolikt 

blir uppsagda och därmed tvungna att 
åter be om hjälp med ytterligare oseriösa 
villkor. Det är svårt att veta hur många 
helpers som satts under stor ekonomisk 
press eftersom de inte kan eller vill klaga 
och rapportera, det kan resultera i att de 
måste återvända hem och inte kan fort-
sätta jobba och skicka hem pengar till 
familjen i hemlandet.

Myndigheterna mer aktiva nu
Myndigheterna i Hong Kong har blivit 
mer aktiva med att döma och straffa ose-
riösa Agencies för att motverka männis-
kohandel.

Fair Employment Agancy uppmanar till ASK, 
REPORT och SUPPORT

ASK
• Om du anlitar hjälp via en Agency, se till att du 
får detaljerad information om kostnaderna för dig 
som arbetsgivare och din helper. 

• Fråga din helper vad hon har betalt till sin Agency. 

• Se till att din helper själv har sitt pass i besittning, 
så att inte Agencyn olagligt kvarhåller passet.

REPORT
• Rapportera misstankar om oskäliga krav och 
lånevillkor till Labour Department och helperns 
konsulat i Hong Kong.

• Kom ihåg att din anmälan väger betydligt tyngre 
än din helpers, som oftast varken kan, vill eller 
vågar anmäla själv.

SUPPORT
• Uppmuntra din helper att fullfölja sitt ärende.

• Var flexibel med din helpers behov om hon behö-
ver delta i domstolsförfarande.

Mer info finns på www.fairpledge.org samt  
www.fairagency.org

Om Lidia Garcia
Lidia Garcia är Branch Manager på Fair 
Employment Agency i Hong Kong, där 
hon leder organisationens dagliga arbe-
te. Hon föddes i Spanien men växte upp 
i Malmö, och flyttade till Indonesien efter 
universitetet, där hon kom i kontakt med 
domestic worker-situationen under sin 
praktik på svenska ambassaden i Jakarta. 

Lidia började sin tid på Fair Employ-
ment Agency som volontär och fick då 
möjligheten att lära sig mer om arbetet 
inom ett socialt företag. Lidia anslöt sig 
officiellt till Fair Employment Founda-
tion (FEF) några månader senare i rollen 
som Programme Manager och har sedan 
dess varit delaktig i Fairs olika initiativ re-
laterade till avskaffandet av tvångsarbete 
bland migrant domestic workers. 

Lidia har en kandidatexamen i Stats-
vetenskap och Internationella Relationer 
ur ett Genusperspektiv från Lunds Uni-
versitet.

Antalet Migrant Domestic Workers i Hong Kong, det som vi i dagligt tal brukar kalla för 
helpers, väntas fördubblas från dagens 360,000 personer till över 600,000 under 30 år 

framöver. I takt med att Hong Kongs befolkning blir äldre ökar också behovet av helpers 
när det inte finns tillräckligt med äldreboenden och många familjer inte längre bor flera 

generationer tillsammans.

Bra att tänka på som arbetsgivare:
• Referensbrev kan enkelt fejkas. 

• Anställ en helper baserat på hennes attityd och 
utbilda hennes färdigheter.

• Relationen ska vara arbetsgivare och arbetstagare, 
hellre än ”vara en del av familjen”.

• Rädsla skapar inte några bra resultat, tala om hur du 
vill ha det, visa och lär ut, lämna saklig feedback.

• Se till att din helper får tillräckligt med mat att äta, 
väldigt många helpers äter för lite, ofta på grund av 
bristande kommunikation med sin arbetsgivare.

• Den lediga dagen ska vara en kontinuerlig 24-tim-
marsperiod.
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H Å L L BA RT V I S ST E  D U  AT T

Text: Ingrid Reinli  Bild: Sandra Isaksson

Hanna Hallin gör  
H&M  hållbart

Det råder ingen tvekan om att Hanna Hallin, Sustainability Manager på 
H&M , brinner för sitt jobb. Hon tar emot oss på H&Ms kontor i TST i en 
H&M-skjorta hon ärvt från sin mamma. Det står ”made in Finland” på 

etiketten. Hanna har varit engagerad i frågor som rör rättvis handel och 
hållbarhet de senaste 10-15 åren - först inom den ideella sektorn, och de 

senaste fem åren inom H&M

Hur arbetar H&M  med CSR/håll-
bart företagande?
H&M  är ett modeföretag som satsar på 
en långsiktig affärsutveckling. För att vara 
framgångsrika behöver vi bryta beroen-
det av begränsade resurser som krävs för 
att producera kläder. Länge såg man klä-
dindustrin som en linjär process som till 
sist innebar att kläder hamnade på sop-
tippen. Nu vill vi i stället att de resurser 
vi använder för att göra mode stannar i 
kretsloppet. Man behöver tänka hållbar-
het i hela kedjan från design, val av rå-
material, hur kunden använder kläderna, 
hur kan plagget återanvändas? Vi använ-
der vår storlek för att göra hållbart mode 
tillgängligt och prisvärt. Att gå från en lin-
jär till en cirulär modell kräver också en-
gagemang från kunderna. 

Kan du ge konkreta exempel på 
hur hållbarhet genomsyrar H&M s 
verksamhet? 
En grön etikett på plagget visar att det är 
gjort av hållbart material, vilket är 35% 
av alla material vi använder idag, 60% 
av all bomull. Vi har även en årlig kollek-
tion som heter Conscious exclusive som 
består av nya innovativa material. Ett 
annat exempel är våra klädinsamlingslå-
dor. H&M  samarbetar här i Hong Kong 
med HKRITA. Genom deras forskning 
har man utvecklat en ny metod där plagg 
med blandade textilfiber stoppas in i en 
maskin som separerar olika material så 
att de kan återanvändas och bli nya tyger 
med gamla fibrer. Teknologin kan sedan 
licensieras till vem som helst. 

Vilka är era största utmaningar 
inom hållbarhetsarbetet?
Innovation. Det finns hållbara alterna-
tiv men det är en utmaning att göra dem 
storskaliga. H&M  har som mål att alla 
material ska vara hållbara 2030. Vi behö-
ver också fortsatt jobba med hela leveran-
törsledet, ta fram hållbara alternativ till 
farliga kemikalier, säkerställa bra arbets-
villkor och demokratiska processer, som 
vi bl a arbetar med inom vårt projekt för 
förbättrad arbetsplatsdialog. Vi har bra 
system för att följa upp att mänskliga rät-
tigheter efterlevs, men fabrikerna måste 
se värdet av detta själva. 

Finns det en motsättning i att 
producera trendkänsligt mode och 
hållbarhet?
Kunden behöver reflektera över vad man 
köper och hur man tar hand om det. 
Bomull och polyester behöver kunna gö-
ras av redan existerande resurser. I fram-
tiden kanske man vill hyra en produkt 
eller styla om en befintlig produkt. H&M  
Take Care finns som ett pilotprojekt, där 
kan man hitta konkreta tips på hur man 
förlänger livslängden på kläder. Det är 
viktigt att göra hållbart mode tillgängligt 
för alla, oavsett var i världen man bor. 

H&M  har fått kritik för att inte göra 
tillräckligt i sitt hållbarhetsarbete. 
Hur ser du på det?
Att vara ett stort företag med en global 
närvaro innebär ett stort ansvar. H&M var 
bland de första som granskades för håll-
barhet och mänskliga rättigheter. Tack 

vare det kom vi igång redan i mitten av 
nittiotalet med att adressera miljö och 
arbetsvillkor i leverantörsledet. Därför 
kan vi nu utmana oss själva och hela vår 
bransch med ambitiösa men vetenskap-
ligt baserade mål för att bli helt cirkulära 
samt möjliggöra demokratisk organise-
ring och rättvisa levnadslöner i leveran-
törsledet. Vi är ödmjuka inför att utma-
ningarna är enorma, men vi måste ställa 
om oss själva och hela industrins sätt att 
arbeta.

Hur fungerar samarbetet kring håll-
barhet i Hong Kong och Kina? 
Det finns ett engagemang och en större 
insikt idag jämfört med för några år sedan. 
Regeringen kan spela en viktig roll för t ex 
möjlighet att återvinna, utveckla förnybar 
energi och hållbara bränslen. Det finns 
dock en brist på tillit till systemet. Kunder 
i Hong Kong är mer engagerade i miljö-
frågor än leverantörsledet. Kina är aktivt 
med att lagstifta och följa upp frågor kring 
hållbarhet. Återvinning är en stor utma-
ning. 26 miljoner ton textil hamnar på 
tippen varje år i Kina. Även den ökande 
e-handeln skapar mycket emballage. Hur 
kan vi bidra till att människor samlar in 
skräp och ser det som en resurs? Att pro-
cessa petflaskor och polyester till nytt 
garn är en jättepotential. Många lösning-
ar finns men de behöver slå igenom i stör-
re skala. Det finns mer att göra, avslutar 
Hanna Hallin och skyndar vidare. 

Faktaruta

- CSR (Corporate Social Responsibility), hållbart 
företagande, handlar om att företag ska ta ansvar 
för hur de påverkar samhället ur ett ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt perspektiv. 

- 227 av HMs leverantörsfabriker (40% av totala 
produktvolymen) och 375,000 arbetare implemen-
terade förbättrade lönestrukturer som underlättar 
dialogen mellan arbetare och ledning under 2017.

- I 2017 års Conscious Exclusive-kollektion använde 
HM för första gången återvunnen polyester gjord 
av plast som samlats in från stränder.

- HM samlade 2017 in 18,000 ton textilier genom 
sitt klädinsamlingsinitiativ. Det motsvarar 89 
miljoner t-shirts.  

- HKRITA: Hong Kong Research Institute of Textiles 
and Apparel.

Text: Eva Ladeborn  Bild: Andrea Björsell
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N OT E R AT

Text: Lena Löfling 

N OT E R AT

Hej alla Hong Kong-svenskar!

Om ni bara visste hur mycket jag saknar Hong 
Kong-livet och den härliga kontakten med 
många av er.

Om det var en kulturkrock att flytta till Hong 
Kong så inte var den mindre när man flyttar till 
Texas. Men likheten är att varje dag är spännande 
och man vidgar ständigt sina vyer och jobbar på 
sina värderingar, I ”balettens underbara värld”  
är det rätt lika var man än befinner sig på jorden 
då dansare kommer från hela världen men det är 
tuffare här och mycket färre lediga dagar
Men istället kan man bo stort och bra för en 
bråkdel av vad det kostar i Hong Kong.  Men ma-
ten, det går ju inte att jämföra med Hong Kong 
och här häller dom häller socker i allt. Jag måste 
även erkänna att jag saknar vår underbara helper 
Josephine. Vilken fantastisk förmån att få hjälp 
med allt vardagspyssel.

Jag har efter 10 månader och otaliga resor bara 
skummat på ytan av Houston och jag har gillat 
det mesta och skulle gärna stanna i några år till...
men nytt jobb hägrar, nu i kalla Norden,
Från augusti tar jag över som konstnärlig chef för 
Finlands nationalbalett, ungdomskompani och 
skola. En spännande utmaning som jag hoppas 
kunna berätta mera om i framtiden

Jag som hatar kyla och mörker har “bunkrat” 
med långärmade tröjor och ytterkläder och pla-
nerar att installera en massa dagsljuslampor och 
resor till ljus och värme vintertid
En del av mitt hjärta har jag dock lämnat i Hong 
Kong, så jag kommer tillbaka på besök den saken 
är klar!

Önskar er alla en riktigt skön sommar och att 
vi ses igen i framtiden

Hälsningar
Madeleine Onne

Om man behöver en sporre i sin trä-
ning (eller om man som jag lider av 
en sjukdom som heter akut impul-
sivitet) kan man boka in ett race på 
kinesiska muren! 

För min del hade det känts som en 
fantastisk idé, ett år tidigare… men 
med knäskador och dålig träning… 
var jag lite nervös.

Vi var omkring 300 personer som 
sprang antingen en hel- eller en 
halvmaraton på kinesiska muren 
vid Badaling den 1a maj. Min man 
flög över muren som en gasell med-
an jag tog det lite långsammare och 
gjorde som Ferdinand; då och då 
stannade jag upp för att fotografera 
och insupa de vackra vyerna, tejpa 
om knäna (och tigga smärtlindran-
de från förbipasserande).  

Maratonlopp på kinesiska muren

Vad vet du om vatten?

Med en höjdskillnad på 1250 me-
ter var det inte någon picnic i par-
ken; det var ett smärtsamt och tufft 
lopp. Vi räknade ut att det motsva-
rar sju vändor upp och ner Tiger’s 
Head på Lantau, vem skulle frivil-
ligt ge sig på det?! Men skam den 
som ger sig; vi genomförde och gick 
i mål. Halva loppet gick på muren 
och halva gick genom den framtida 
Olympiska byn som just nu byggs 
inför Beijing 2022 Winter Olympics. 
 
Hela fem olika maratonevents 
hålls årligen på kinesiska muren. 
Vi sprang med Greatwallmarathon 
och det här eventet fungerade, 
men med nöd och näppe. Dålig 
kommunikation och bristfällig or-
ganisation kunde ha givit en bätt-
re upplevelse. Jag rekommenderar 
trots det att göra ett sådant här 
event men att hålla förväntningar-

na öppna. Det känns jätteroligt att 
ha genomfört min första (och sista) 
halvmara; att det var på en sådan 
vacker plats gjorde upplevelsen 
ännu mer speciell. Nästa race som 
organiseras av samma organisatör 
är Roof of the World Marathon och 
hålls i Tibet i september. 

Inga mer maratonlopp är inplane-
rade för min del och jag konstaterar 
härmed att min karriär som mara-
tonlöperska är slut. Jag välkomnar 
istället nästa fas i livet vilket är –
långdistanstrekking. 

Sandra Isaksson

Mer info:
www.worldome-
ters.info

blogs.worldbank.
org

www.npr.org

www.usgs.gov/
water

Om Maraton

Världens varmas-
te maraton sägs 
vara Petra Desert 
Marathon i ök-
nen utanför Petra 
i Jordanien.

 Världens 
kallaste är The 
Polar Circle 
Marathon avgörs 
i Kangerlussuaq 
strax norr om 
polcirkeln på 
Grönland.

Världens högsta 
maraton är 
Everest Marathon 
som går på 5 
362 meter över 
havet.

Ungefär 70 % av allt existerande 
färskvatten används inom jord-
bruket, ca 20% inom industrin och 
resterande 10% för konsumtion. I 
industrialiserade länder är ande-
len som industrin använder förstås 
ännu högre, i t ex Belgien används 
80% av allt tillgängligt vatten av in-
dustrin. Efterfrågan på färskvatten 
ökar med 64 miljoner kubikmeter 
varje år (1 kubikmeter är 1,000 li-
ter). Världens befolkning ökar med 
ca 80 miljoner människor varje år. 

Den ökande produktionen av bio-
bränsle har ökat skarpt de senaste 
åren med en signifikant påverkan 
på vattenbehovet. Mellan 1,000 
och 4,000 liter vatten behöver för 
att producera en enda liter av bio-
bränsle.

Vi kan anklaga industrin och be 
dem reducera sin vattenanvänd-
ning men för att det ska få någon 

riktig effekt så måste vi ändra vårt 
beteende och ställa krav genom att 
inte köpa deras produkter. Om vi 
vill kunna dricka vatten ur kranen 
och duscha dagligen så måste vi 
ändra vårt beteende.

Hur mycket vatten finns det?
Kom ihåg att vår planet består till 
2/3 av underbart blått vatten men 
det vatten som vi kan dricka och 
använda inom industrin är mindre 
än 2% av allt vatten. Den största 
vattenreserven av användbart vat-
ten är fruset, isen runt polerna och 
Grönlands reserv lagrar det mesta 
av vårt färskvatten. 

Ca 80% av sjukdomarna i utveck-
lingsländer är associerade till vat-
ten, vilket leder till en för tidig död 
för ca 3 miljoner människor. T ex 
5,000 barn dör varje dag av diaree, 
dvs ett barn var 17:e sekund. 

Joakim Cimmerbeck är en hållbarhetsvisionär, 
som ofta räddar gamla möbler från tippen 
och uppgraderar dem. Till vardags driver han 
sitt miljövänliga målarfärgsföretag eicó samt 
besöker skolor i syfte att utbilda barn i att ta 
hand om vår planet. På kvällstid är han en 
handbollstränare med en förkärlek för öl.

Läs mer på 
www. great-wall-marathon.com
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U P P L E V E L S ES Å  G Ö R  D U

Text & Bild: Katarina Berglund

I det svenska riksdagsvalet 2018 och 
EU-valet 2019 kan alla som har rösträtt 
och befinner sig utomlands brevrösta el-
ler rösta på de utlandsmyndigheter som 
ordnar röstmottagning. 

Anmäl dig till röstlängden
Som svensk medborgare bosatt i utlandet 
(d v s du är inte folkbokförd i Sverige) har 
du rösträtt i riksdagsvalet och valet till 
Europaparlamentet. Du finns med i röst-
längden i tio år efter att du flyttat utom-
lands. Därefter måste du själv anmäla dig 
för en ny tioårsperiod. För att betraktas 
som utlandssvensk måste du någon gång 
ha varit folkbokförd i Sverige. 

Hemskickat röstkort
Du som är folkbokförd utomlands och 
står med i röstlängden får ett utlandsröst-
kort samt material för brevröstning hem-
skickat på posten. 
Utlandsröstkorten kan användas både vid 
brevröstning och röstning på ambassad 
eller konsulat. För att få detta hemskickat 
är det viktigt att du har din aktuella adress 
i utlandet registrerad hos folkbokföringen 
på Skatteverket i Sverige. Om du flytta-
de från Sverige för mer än 10 år sedan så 
måste du anmäla dig igen för att få röst-
kort. Det är samma blankett hos Skatte-
verket som används både för att anmäla 
ny adress eller en anmälan till röstläng-
den. 

Om du inte står med i röstlängden
Röstlängden upprättas 30 dagar innan va-
let. Står du i röstlängden kommer det gå 

smidigare för dig att rösta. Som utlands-
svensk går det dock att rösta från utlandet 
även om du inte står med i röstlängden. 
En inkommen röst från utlandet räknas 
då som en anmälan till röstlängden och 
rösten räknas i det aktuella valet om den 
inkommer senast dagen innan valdagen. 
Röstar du på ambassad eller konsulat kan 
de skriva ut ett nytt röstkort åt dig, eller 
fylla i ett adresskort. 

Utlandsröstkortet 
Utlandsröstkortet börjar skickas ut un-
gefär två månader före valdagen, och ska 
senast ha anlänt i din brevlåda den 26 juli. 
Röstkortet kan användas vid brevröstning 
eller vid röstning på en svensk ambassad 
eller ett svenskt konsulat. 

Så röstar du
Du kan antingen brevrösta eller rösta på 
en svensk ambassad eller ett svenskt kon-
sulat som har röstmottagning. Tänk på att 
du aldrig kan rösta på själva valdagen i ut-
landet – du måste förtidsrösta. 

Brevrösta
Brevröstningsmaterial kommer i din 
brevlåda senast den 26 juli, samtidigt 
med utlandsröstkortet, om du står med i 
röstlängden och har en korrekt adress hos 
Skatteverket. Brevrösten får göras i ord-
ning tidigast 45 dagar innan valet och får 
inte skickas från Sverige. 

Rösta på en svensk ambassad eller 
ett konsulat
Som giltig id-handling gäller svenskt 
pass, svenskt id-kort eller lokal officiell 
legitimation. Om du har fått ett röstkort, 
ta med det så går röstningen smidigare. 
Valkuvert och valsedlar finns utlagda i 
röstningslokalen, men om du vill per-
sonrösta måste du själv beställa valsedlar 
med kandidatnamn direkt från respektive 
parti. I år har UD lovat längre öppettider 
och fler ställen att rösta på. Kontrollera 
öppettiderna på din ambassad eller ditt 
konsulats hemsida innan du ska rösta.

Så röstar du som 
utlandssvensk

Den 9 september är det riksdagsval och Svenskar i Världen (SVIV) arbetar för att röst-
deltagandet bland utlandssvenskar ska öka. Under de senaste riksdagsvalen har bara 
en tredjedel av de svenskar som bor utomlands tagit chansen att göra sin röst hörd. 

Använd din demokratiska rättighet och hjälp oss att se till att vi blir fler! 

Kom ihåg!
• Anmäl dig vart tionde år till Skatteverket om du 

vill stå kvar i röstlängden 

• Ta med id-handling när du röstar på en svensk 
ambassad eller ett svenskt konsulat.

• Har du ett röstkort - ta med det för en smidigare 
röstning.

• Vill du personrösta – skaffa valsedlar från 
respektive parti i god tid.

• En brevröst får göras i ordning tidigast 45 dagar 
innan valet men bör skickas i god tid 

• Röstmottagningen vid ambassader och konsulat 
börjar tidigast 24 dagar före valdagen och 
avslutas vid olika tidpunkter i olika länder, bero-
ende på att rösterna ska hinna transporteras till 
Sverige. 

• Du kan rösta även om du inte står med i 
röstlängden – en inkommen röst räknas som en 
anmälan till röstlängden och rösten räknas i det 
aktuella valet om den inkommer senast dagen 
innan valdagen.

• Du kan inte rösta i utlandet på valdagen! 

Svenskar i Världen     
telefon +46  8 661 54 02    
www.sviv.se

Text: Information från Svenskar i Världen (SVIV)  Bild: Sandra Isaksson
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Ökad tillväxt
Mässan anordnades ursprungligen i Eu-
ropa, men expanderade 2014 till Asien 
som ett svar på ett ökat intresse. Markna-
den för ekologiska produkter i Asien för-
utspås växa med minst 10 % per år fram 
till 2020, vilket ger svenska bolag stora 
möjligheter att resa på denna våg i regi-
onen, med Hong Kong som språngbräda! 

År 2017 ställde 250 internationella 
företag ut på mässan, vilken besöktes av 
6,000 inköpare från branschen. Besök oss 
gärna i montern i slutet av augusti för en 
bättre insikt i vad Sverige har att erbjuda 
på området.

”Try Swedish” i gemensam monter den 
19–21 augusti på NOPA

BUSINESS SWEDEN

     SWEA FIRADE 30 ÅR
Business Sweden Hong Kong -The Swedish Trade and Invest Council, Room 1902-5, 19/F, Sunlight Tower, 248 Queen’s Road East, Wan Chai, HK 
hongkong@business-sweden.se, www.business-sweden.se  Van Hoang, Trade Commissioner, van.hoang@business-sweden.se, +852 9016 7282

SWEA – Swedish Women’s Educational Association, Ordförande: Tina Täck | sweahongkong@gmail.com | www.hongkong.swea.org

Vad gör Business Sweden i Hong Kong

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska 
företag att investera och expandera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i 
Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader.

Business Sweden har varit verksamma i Hong Kong sedan 1982 och har hjälpt många företag med strategier, 
affärsutveckling, etablera närvaro och växa i Asien. Business Sweden har upparbetat en god kompetens, ett 
brett kontaktnät och ett nära samarbete med företagsledare, branschorganisationer och Sveriges Generalkon-
sulat.

Kontakta oss så berättar vi mer om Hong Kong som marknad och hubb i Asien, samt hur vi på Business 
Sweden kan hjälpa till med rådgivning och kontakter för att underlätta en framgångsrik etablering och tillväxt.

SWEA HONG KONG FIRADE 
30 ÅR I 80-TALS ANDA

1988 startade SWEA Hong Kong upp. Det firades med 
buller och bång med tema 80-tal. Nästan 70 gäster dök 
upp, utklädda och festsugna på Quayside i Wan Chai. 
Middag, allsång med 80-talsdängorna och dans till små-
timmarna. En lyckad fecke.

Lena Löfling och 
Annika Eriksson 
körde allsång 
och frågesport i 
SunTrip-stil.

Trion Petra, Anna och Lotta sågs på 
dansgolvet.

Catarina Bygge 
fick pris för bästa 
utklädnad.

Borg och McEnroe dök 
upp... dubbelt...

Herr och Fru Eckerberg i 
härliga pastellfärger.

Joakim och Andrea Björsell med 
en glad Peter Löfling i mitten.

Helén von Zweigbergk (som 
kom på återbesök från 
Australien för att vara med på 
festen) och festfixaren Pernilla 
Bergqvist.

Ulf Sundberg med sin fru och 
tillika festfixare Sara.

Gänget från de norra delarna av Hong Kong, Nina 
Pettersson, Herr och Fru Colldén Hemberg samt Anna 
Ritter.

Josephine Persson och 
Xxxxxx kom i rockerstil.

Sverige har länge arbetat med främ-
jande av livsmedelsexport till Asien, 
och Hong Kong i synnerhet. På plats 
finns redan ett flertal svenska varu-
märken, men det finns definitivt möj-
ligheter för ytterligare tillväxt inom 
segment ekologiska produkter med 
naturliga ingredienser.

Gemensam monter
Under 19–21 augusti 2018 kommer vi att 
ha en gemensam monter på Natural & 
Organic Products Asia (NOPA), anordnat 
med Organic Sweden under temat ”Try 
Swedish!” 

+10% på två år! 
Så mycket spås marknaden för ekolo-
giska produkter i Asien att öka fram till 
2020
250
Förra året ställde 250 företag ut på 
mässan
6,000
Så många inköpare kom till mässan 
förra året
Besök oss på ”Try Swedish”
Besök oss gärna i montern för att se 
vad Sverige har att erbjuda på området
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Det här Bulletinen-numret handlar 
om hållbarhet. Miljö. Hälsa. CSR.
Det är viktigt, jätteviktigt och ändå, 
trots allt prat om hållbarhet så fort-
sätter vi att gå sönder.

För hundra år sedan dog vi mycket tidiga-
re än idag, vi höll inte längre.
På sextiotalet diskuterades fysiskt hårda 
jobb som skogs- och gruvarbete och hur 
det slet ut arbetarna. Sen kom åren med 
de utslitna ryggarna. Och i dag är ut-
brändheten ett tydligt tecken på att håll-
barheten inte når ända in i våra liv.
…och det är väl det allra svåraste steget, 
att ta hållbarhetsfrågorna ända in i sitt 
eget liv? Det kan vara mycket enklare att 
få alla att använda hjälm på en arbets-
plats än att ta de steg som är skillnaden 
mellan att hamna i utbrändhet och att 
klara sig ifrån det. Att vara aktiv i fråga om 
hur det egna livet blir är så svårt. Kanske 

extra svårt för oss svenskar, arbetet är ju 
så otroligt viktigt för oss.

”…vi behöver inte 
mindre andlighet,
utan mer…”

Att ha en tro, eller att gå i kyrkan regel-
bundet skyddar inte så jättemycket mot 
allt det där som driver oss mot ohållbar-
hetens gräns. Och ändå… var i vårt sam-
hälle talas det ständigt om hur man tar 
steg i riktning mot ett hållbart liv? Var förs 
de samtal där vi söker vägar för att kom-
ma närmare oss själva, varandra och exis-
tensens källa?
Jag tror, att både vårt samhälle och vi själ-
va inte behöver mindre andlighet, utan 
mer. Fler platser, rum, samtal och sam-
manhang där vi får spegla våra jag i sjä-
lens djup och skaparens ögon. Vi mår bra 
av det. Vi blir mer rädda om varandra och 
oss själva och allt handlar inte längre om 
jobb och prestationer.

”…för de viktigaste 
samtalen 
finns det alltid tid…”
Svenska kyrkan finns här i Hong Kong 
för att vid sidan av dop och vigslar och 

sociala insatser vara en samtalspartner 
i ett samtal om livet. Ibland uppstår det 
där samtalet i vårt inre när vi ber i guds-
tjänsten, ibland när vi sjunger en psalm vi 
hörde som barn. Ibland öppnas den inre 
dörren när vi sätter oss ner och faktiskt 
samtalar… Hör gärna av dej, för de vikti-
gaste samtalen finns det alltid tid.

Gustav Jacobsson 
Svenska kyrkans präst i Hong Kong

Är du hållbar?

SVERIGES GENERALKONSULAT
Sveriges generalkonsulat, Room 2501, 25/F, BEA Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wanchai, HK (+852) 2521 1212, 
generalkonsulat.hongkong@gov.se | www.swedenabroad.se/hongkong

SVENSKA KYRKAN
Svenska kyrkan i Kina/Hong Kong, (+852) 6626 4145, hongkong@svenskakyrkan.se, www.svenskakyrkan.se/hongkong 

Do you have a Will? 

Have you appointed guardians for your children?
What happens if the breadwinner in your family is critically ill or in a coma and unable to provide? 
Who should inherit your assets if you and your immediate family are all fatalities in an accident? 
Wills are one of the most important documents you will ever sign, ensuring that your loved ones 

are looked after financially and in terms of guardians for your children.

W: www.phoenix-wills.com   E: info@phoenix-wills.com    T: 3100 0101  

Vad händer?
10/6 kl. 16.00 Gudstjänst med konfirmation. 
Kom och peppa vår fina konfirmander. Sista guds-
tjänsten innan sommaruppehållet.

Sommaruppehåll, men kontakt via mejl och telefon 
(se hemsidan)

Efter sommaren ses vi igen, Vi önskar alla svenskar i 
Hong Kong en riktigt fin sommar

Se hemsidan www.svenskakyrkan.se/hongkong 
för aktuellt program och kontaktuppgifter

Att rösta i Hong Kong innan valdagen
Du som är röstberättigad och är utomlands i valtider kan antingen 
brevrösta eller rösta vid en svensk ambassad eller ett svenskt kon-
sulat som har röstmottagning.

Tänk på att ta med röstkortet* och legitimation. 
Du kan få material för brevröstning från Valmyndigheten, am-

bassader och konsulat. Läs mer om rösträtt och röstning på Val-
myndighetens webbplats. Där finns också särskild information till 
utlandssvenskar.

* Utlandsröstkorten skickas ut cirka två månader före valdagen

Läs mer på www.val.se och Skatteverkets hemsida för ”Ny 
adress/röstlängd för utvandrad”.

Du kan rösta vid generalkonsulatet i Hong Kong 
enligt följande öppettider:

27 augusti  kl 13.00–15.00
28 augusti  kl 13.00–20.00
29 augusti  kl 13.00–15.00
30 augusti  kl 13.00–20.00
31 augusti  kl 13.00–15.00
3 september  kl 13.00–20.00



20            21BULLETINEN JUNI 2018 BULLETINEN JUNI 2018

Pris till Daniel 
Wellington

Så här ser styrelsen ut  2018/2019

SVENSKA SKOLAN

Ordförande: Linda Karlsson Engdahl, svenskaskolanhongkong@hotmail.com, www.svenskaskolan.hk

SVENSKA HANDELSKAMMAREN
SwedCham, 25/F, Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Rd, Wanchai, HK  (+852) 2525 0349, chamber@swedcham.com.hk, www.swedcham.com.hk

Unit 523, 5/F, Star House, No.3 
Salisbury Road, Tsim Sha Tsui. 
Tel: 2312 1919
www.sverigeshoppen.com
Öppet alla dagar 10:00–20:00

EN GOD 
MIDSOMMAR 
ÄR EN GLAD 
MIDSOMMAR
Vi har det mesta som gör 
din midsommarafton i 
Hong Kong till en riktigt 
glad midsommar. Sill, ost, 
öl, snaps, löjrom, gräddfil 
och mycket mer.

 
 
 
 

 
 

eicó       
 

 
Paints that don’t 

cost our earth 

Detta år har vi äran att presentera Daniel 
Wellington som vinnare av SwedCham 
Annual Award 2018! 
Daniel Wellington blev tilldelade priset 
under årsmötet den 3:e maj med nomi-
neringen: “an oustanding representati-
ve for SwedCham: a fresh brand that is 
establishing its Asian hub in Hong Kong. 
With its twin presence in Shenzhen, it is 
also a pioneer in taking advantage of the 
strengths of the Greater Bay Area.”

SwedCham Hong Kong tackar Per Ågren och 
Patrik Lindvall för deras engagemang i handel-
skammarens styrelse samt välkomnar Caroline 
Djurvall, Regional Finance Manager, EF Educa-
tion First, och Emma Lind Gardner, Associate 
Director, Managing Consulting, KPMG China 
till styrelsen. Katarina Ivarsson, Co-Founder of 
Boris Design Studio Ltd välkomnas också tillba-
ka till styrelsen då hon blivit omvald.

På temat media
Nu närmare vi oss sommar och skolav-
slutning med stormsteg. 
De stundande skolavslutningarna sker 
enligt följande: 
Sai Kung måndag 11 juni, HK-ön torsdag 
14 juni och D-Bay lördag 16 juni.

Temat media är nästan klart. Här är några 
insändare som eleverna själva, efter givna 
mallar, skrivit. Läs och njut! 

Kanske vill du som förälder vill 
skicka in ett svar? Maila i så fall detta till  
malinmariamoberg.75@gmail.com 

Varmt välkommen! Vi väntar med 
spänning.

Stort tack för denna termin!
Varmt välkomna åter i höst.

Soliga hälsningar
/Malin, Elvira, Hanna, Melissa, Maria och 
Carina

Ha en fotbollsplan i vår skola 
som faktiskt har gräs!!!
Att ha en fotbollsplan med gräs 
är bättre för att...
1)Om man trillar ner, då gör det 
inte så ont.
2)Om det är riktigt gräs, då är 
det bra för naturen.
3)Om det regnar, då halkar man 
inte.
Jag tror att kanske jag och mina 
kompisar,(Matteo och Sejik) kan 
fråga alla i skolan på vår blogg 
att donera pengar till att betala 
för att det här ska fungera.

Vi är er framtid gamlingar!
/Lukas

Rädda de rosa delfinerna!

I Kina så bor det rosa delfiner, men inte så 

många. Turistbåtarnas propeller förstör 

och dödar delfiner. Vi måste stoppa det 

här för att det är vårt fel att rosa del-

finer dör. En lösning till det här kan vara 

att vi ska vara mer försiktiga. Vi kan också 

titta på delfiner utan att åka båt. Vi kan 

åka båt ibland men inte så ofta. En annan 

sak är att vi kan också donera till grupper 

som vill hjälpa delfinerna. Snälla sluta döda 

delfinerna!  Det är väldigt dåligt för dem! 

/ Nils

Mindre läxor!
Jag säger att det ska bli mindre eller inga läxor i skolor i Hong Kong. 

Läxor gör så att barn blir stressade och får sämre betyg. Det gör också så att 

barn får mindre fritid. Barn behöver fritid för att dom behöver gå ut och springa. 

Bara tre av dom femton barnen som jag frågade sa att dom ska ha läxorna som dom är. 

I min skola har vi 4 läxor (minst) om dagen och dom är ganska långa och det tar 45 

minuter 
att göra klart dom. På en helg tar det 1-1.5 timmar att göra klart läxorna. 

Så snälla ge oss mindre läxor i skolan!

Av: Allanp

Folkfest!
Ni har väl inte missat att Team Sweden arrangerar ett mid-
sommar/Nationaldagsfirande på PMQ den 8 Juni. Ta med 
familjen och anslut till denna folkfest! Mer information om 
eventet hittar ni på Facebook.

Frukostseminarium
Den 12 juni får vi besök av Business Sweden’s Country Ma-
nager i Vietnam, Björn Savlid, och i Filippinerna, Ulf Wenn-
blom, som berättar mer om potentiella möjligheter i två 
av Asiens snabbast växande marknader. Under seminariet 
kommer även Johan Bygge, Chairman på EQT Partners Asia 
Ltd, och berättar om EQTs investeringar i Vietnam.

Ingen sommar utan SwedChams midsommarlunch! 
På midsommarafton den 22 juni bjuder handelskammaren 
in till midsommarlunch för medlemmar med gäster. Kom 
och ät sill, njut av sommarvärmen och fira midsommar på 
traditionellt vis!

Kommande event

Invalda i styrelsen 
är Caroline 
Djurvall, Katari-
na Ivarsson och 
Emma Gardner

SwedCham Hong Kong Styrelse 
2018/2019 består av: 
Odebjer, Kristian, Chairman
Hirn, Karine, Vice Chairman
Schirren, Petra Vice Chairman
Bergkvist, Anders, Treasurer
Bjennmyr, Jimmy
Brock, Karin
Djurvall, Caroline
Gardner, Emma 
Ivarsson, Katarina
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I blickfånget inför sommaren

Den mest hållbara skjor-
tan i världen?
Cosmos Studio som är baserat 
i Hong Kong, tillverkar skjortor 
på ett Eco-minimalistiskt 
tillvägagångssätt. De har tagit 
fram en egen metod att färga 
skjortor, de arbetar genom att 
“trycka” färgpigment på bom-
ulls-trådarna innan de vävs in 
i tyget. Detta tillvägagångssätt 
sparar enorma mängder vatten 
och kemikalier. Deras unika 
patenterade färgning heter 
GiDelave™. Då tyget inte går 
igenom extra kemiska proces-
ser som vid tex skärning och 
blekning är tyget starkare och 
mer hållbart än andra skjortor. 
https://www.cosmosstu-
dio-store.com/

Zero Waste life Hong Kong
Vill du bli bättre på att bidra till en renare 
miljö men tycker att det känns svårt här 
i Hong Kong? Du är inte ensam, det är 
många som tycker det är lite knepigt då 
återvinningssystemet inte är uppbyggt som 
tex i Sverige, utan ser lite annorlunda ut. 
Zero Waste life hjälper dig att leva en mer 
hållbar livsstil. De har fantastiska guider 
som träffar dig personligen och hjälper dig 
att börja leva en mer miljövänlig livsstil. 
Du väljer själv hur mycket eller lite du är 
redo för att göra. Kontakta dem på  
www.zerowastelife.com.hk

Svensk snaps till 
midsommar
Ska du fira midsommar 
i Hong Kong? På Sveri-
geShoppen hittar du det 
mesta du behöver för en 
lyckad midsommarfest. 

Här presenterar vi en 
god snaps Hallands 
fläder 38%, 70cl och 
kostar 335HKD. Gör 
din order online och 
få alla godsaker med 
hemleverans 

www.sverigeshoppen.
com/

Fina grejer på G.O.D
Deras prisbelönta produkter finns i hela Hong Kong. De strävar efter att bevara 
Hong Kong’s unika kulturarv genom olika mönster och ikoniska bilder. De stödjer 
många lokala samhällsaktiviteter och även SPCA.

Maneki Neko/Lucky cat är den älskade katten som vanligtvis finns med sin 
upprättstående tass framför affärer och restauranger som välkomnar kunder och 
ger lycka och förmögenhet till dess ägare.

Här är sojaljus med den lyckliga katten som döljer tre olika sinnen och de kallas 
för Hear No, See No and Speak No Evil.

Lucky Cat soy jar candle kostar 225 HKD/st

Att göra i juli 
och augusti
Bruce Lee: Kung  
Fu-Art-Life
Pågår till 20 juli 2018
Sista chansen att se 
utställningen om Bruce Lee 
som gjorts i samarbete med 
Bruce Lee Foundation i USA. 
Här visas allt om Bruce Lee 
inte bara som filmstjärna 
och kampsports-artist utan 
även hans betydelse för 
populärkulturen. 

Chinese Opera Festi-
val 2018
14 juni till 12 augusti
Den årliga operafestivalen 
har ett stort program som 
förutom föreställningar på 
scen också kommer att ha ut-
ställningar och föreläsningar.

Läs mer på  
www.cof.gov.hk/2018/en/

International Arts 
Carnival 2018
6 juli till 12 augusti
Varje sommar kommer 
denna festival till Hong 
Kong och är en av de största 
familjefestivaler. Här finns 
bland annat balett, tradi-
tionella kinesiska dockor, 
musik, musikteater, magi 
och cirkus och mycket mer. 

Läs mer om hela program-
met här www.hkiac.gov.
hk/2018/tc

Hong Kong Book Fair 
18 juli till 24 juli
För 29:e året kommer 
bokmässan till Hong Kong. 
Den hålls som vanligt i 
Hong Kong Convention and 
Exhibition Centre. 

Barn upp till 3 år går in 
gratis, barn (med längd över 
122cm) betalar 10 HKD och 
vuxna 25 HKD i entreavgift. 

Läs mer www.hkbookfair.
hktdc.com/tc

Snälla sugrör
Det är är många saker man kan göra för att bidra till en bättre miljö. Små föränd-
ringar kan räcka långt. Börja plastrensa ditt hem på onödig plast, dvs om det finns 
andra bra lösningar än plast byt ut plasten den är inte bra för varken dig eller 
miljön! 

Här är Live Zero’s sugrör i metall, finns i två storlekar och i flera färger. Självklart 
kan du även köpa en liten smidig sugrörs diskborste också.

Sugrör storlek 6 eller 10mm kostar 25HKD/st och den lilla mini-diskborsten kostar 
15HKD/st. www.livezero.hk

I  B L I C K F Å N G E T

Text: Pernilla Bergqvist

We help you achieve 
your ambitions in Asia
We help you achieve 
your ambitions in Asia
Opportunities in Asia are vast and varied. Whatever 
your ambition is for the future, we are uniquely 
positioned to help you turn it into reality. As the 
leading Nordic corporate bank in the area, we are 
on the ground to support you every step of the 
way. With decades of experience, and with offices 
throughout the region, we are well-placed to meet 
your corporate, financial institution and private 
banking needs.

Contact SEB now and find out where your ambition 
can take you.

sebgroup.com/corporations-and-institutions



Your Nordic Bank in Greater China
Handelsbanken has been operating in 
Greater China for more than 35 years. 
Today we are the Nordic bank with 
the largest presence in the region. 

As your banking partner we are here 
to help your business succeed. When 
banking with us you will benefi t from 
local knowledge and experience as well 
as a high level of fl exibility and personal 
service. 

Our offering includes full-service 
corporate banking, from all types of 
fi nancing to a wide range of cash 
management services. 

As an experienced member of the 
local clearing system, our payment 
services are second to none. 

handelsbanken.com

Anders Bragée Corporate Account Manager,  Shui Yim Chin Senior Trade Finance Manager, 
Johan Andrén General Manager Hong Kong branch, Florence Chan Senior Account Manager, 
Jimmy Bjennmyr Head of Corporate Banking.

Contact us to fi nd out more about how we can help your business.

Shanghai - Mikael Westerback +86 21 5331 7888, Jimi Flodin +86 21 5331 7821

Hong Kong - Johan Andrén +852 2293 5388, Jimmy Bjennmyr  +852 2293 5326

Taipei - Amy Chen +886 2 2563 7458 

Beijing - Joakim Hedhill +86 10 6500 4310

Anders Bragée 
Corporate Account 
Manager

Shui Yim Chin 
Senior Trade Finance 
Manager

Johan Andrén 
General Manager 
Hong Kong branch

 Florence Chan 
Senior Account 
Manager

Jimmy Bjennmyr 
Head of Corporate 
Banking
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